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 (  1دور دوم با ضریب)آقایان-مسابقات آزاد و دسته یک استان و انتخابی تیم  نونهاالن استان اصفهان

 درچه- 93 مردادماه 17 و 16
 

 ...ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان 

 ...ریاست محترم هیأت تنیس روی میس شهرستان 

 17 ٍ 16با سالم احتشاهاً بِ استحضاس هی سساًذ هسابقات آصاد ٍ دستِ یک ٍ اًتخابی تین ًًَْاالى  استاى اصفْاى دس تاسیخ 

 دس شْش دسچِ بشگضاس هیگشدد لزا اص عالقِ هٌذاى بِ ششکت دس ایي سقابتْا دعَت هی شَد با ششایط ریل دس 93هشداد هاُ 

 .هسابقات حضَس یابٌذ

- صبح هسابقات آغاص هی9:30 صبح اص ششکت کٌٌذگاى  ثبت ًام بعول آهذُ ٍ سأس ساعت 9 لغایت 8 ساعت 16/5/93دس تاسیخ  -1

 . ثبت ًام صَست ًوی گیشد9بعذ اص ساعت . شَد

 . ًفش بِ دستِ یک صعَد خَاٌّذ کشد4هسابقات بصَست دٍسُ ای ٍ حزفی بشگضاس گشدیذُ ٍ تعذاد  -2

 . سیال هی باشذ کِ بایذ ًقذاً بِ سشداٍس هسابقات تحَیل دادُ شَد000/100ٍسٍدیِ هسابقات آصاد هبلغ -3

 .هسابقات دستِ یک بِ صَست دٍسُ ای بعذ اص هسابقات آصاد ششٍع هی گشدد -4

 . ًفش دس دستِ یک ابقاء خَاٌّذ شذ8 آغاص ٍ دس ًْایت 16/5/93هسابقات دستِ یک بعذ اص هسابقات آصاد دس سٍص   -5

:  خَد سا بِ سشداٍس هسابقات هعشفی ًوایٌذ عباستٌذ اص 16/5/93 بعذاصظْش سٍص 14باصیکٌاى دستِ یک کِ هی بایست سأس ساعت  -6

، (آران ي بیدگل)، مهدی رمضاوی (اصفهان)، سیدعلی میراحمدی (آران ي بیدگل)، مرتضی ایماوی (کاشان)میالد عابدیىیان 

 (وجف آباد)، علی وادری (درچه)، رادمان سلیمیان (اصفهان)، رامیه طغرلیان (خمیىی شهر)محمدحسیه عمادی 

 .هعشفی ًاهِ سسوی اص ّیأت شْشستاًْا ٍ کاست بیوِ ٍسصشی الضاهی هیباشذ -7

 . بِ باال هی تَاًٌذ دس ایي هسابقات ششکت کٌٌذ11/10/1380هتَلذیي  -8

 .ّوشاُ داشتي شٌاسٌاهِ الضاهی هی باشذ -9

 دسچِ، خیاباى آیت الِ دسچِ ای، جٌب اداسُ ٍسصش ٍ جَاًاى دسچِ، سالي تٌیس سٍی هیض: آدسس سالي هسابقات -10

 خاًِ تٌیس سٍی هیض : اسکاى ششکت کٌٌذگاى -11

 

                                                                                  مهدی تکابی               

                                                                           رئیس هیأت تىیس ريی میز استان اصفهان              

 

 


